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ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ� (ATHİB) tarafından yaratıcı, yen�l�kç� ve özgün 
tasarımlarıyla genç tasarımcıların desteklend�ğ� “dokuma kumaş” alanında düzenlenen b�r yarışmadır.

YARIŞMANIN AMACI NEDİR?

Akden�z Tekst�l Hammaddeler� İhracatçılar B�rl�ğ� (ATHIB) tarafından 9.su düzenlenecek olan yarışma-
nın amacı; tasarımcı adaylarını; b�lg� ve becer�y� ürüne dönüştüreb�lecekler� tasarım ve endüstr�yel 
üret�m �çeren süreçlerde deney�m kazandırmak, yen�l�kç� ve özgün tasarımları �le kend�ler�n� �fade 
etme şansı vermek, dokuma kumaş sektörü �le buluşturarak gel�ş�mler�n� desteklemek ve Türk tekst�l 
sektörünün geleceğ�ne katkıda bulunmaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

“ATHİB - 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”na; Ün�vers�teler�n Tekst�l Tasarımı, Tekst�l ve Moda Tasarımı, 
Moda ve Tekst�l Tasarımı, Tekst�l Mühend�sl�ğ� bölümler�nde okuyan Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olan 
L�sans öğrenc�ler� �le bu bölümlerden son 1 yıl �çer�s�nde mezun olanlar başvuru yapab�l�r. Ayrıca Ün�vers�te 
enst�tüler�n�n Tekst�l Tasarımı, Tekst�l ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekst�l Tasarımı, Tekst�l Mühend�sl�ğ� 
programlarında Yüksek L�sans, Sanatta Yeterl�k veya Doktora düzeyler�nde öğrenc� olanlar da katılab�l�r. 
(Yüksek L�sans, Sanatta Yeterl�k veya Doktora düzeyler�nde öğrenc� ancak beraber�nde akadem�k kadroda 
görevl� olanlar yarışmaya başvuru yapamaz.)

TEKNİK ŞARTLAR NELERDİR?

► Yarışmacılar es�nlend�kler� f�k�r veya es�n kaynaklarıyla bel�rled�kler� b�r TEMA doğrultusunda b�lg� 
toplama, anal�z etme, yorumlama düzeyler�n�; yaratıcı ve özgün tasarım süreçler�yle ürüne aktarma 
becer�ler�n� serg�led�kler� A3 boyutunda 1 veya gerek�yorsa en fazla 2 sunum paftası hazırlamalıdırlar.

► Bu sunum paftasında es�n kaynaklarına a�t görsel ve yazılı kaynaklar, üret�len ön ürünler�n tekn�k 
açıklamaları, kullanılan �pl�k, malzeme vb. �lg�l� b�lg�ler yer almalıdır. Yarışmacılar temaları doğrultu-
sunda gel�şt�rd�kler� özgün, yen�l�kç� ve yaratıcı f�k�rler�n� farklı materyal, �pl�k ve dokuma yöntemler�n� 
kullanarak �fade ett�kler� 4 adet dokuma kumaş ön ürün (protot�p kumaş) oluşturmalıdır.

► Bu ön ürünler�n (protot�p kumaşların) boyutları en az 20x20 cm. olmalıdır. Her b�r ön ürün (protot�p 
kumaş) sunum paftasından ayrı olan A3 boyutunda 4 ayrı pafta �le sunulmalıdır. Bu ön ürün paftaları 
ön ürünler�n kullanım alanı öner�ler�ne a�t g�yd�rme sunumlarının yer alacağı şek�lde düzenlenmel�d�r

YARIŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

1-   Jür� üyeler� sunum paftası ve 4 adet dokuma kumaş ön ürünüyle başvuru şartlarına uygun olan yarışma-
cılar arasından; yen�l�kç� ve yaratıcı f�k�r gel�şt�rme düzey�yle, farklı ve özgün dokuma kumaş tasarlama 
yeteneğ� en başarılı olan 10 f�nal�st� seçecekt�r.

2-  Bu 10 f�nal�st; LC WAİKİKİ AKADEMİ desteğ� ve �şb�rl�ğ�yle; elyaf ve malzeme b�lg�s�, sezon eğ�l�mler�, tema 
oluşturma, dokuma kumaş tasarlama ve kumaş koleks�yonu hazırlama, ürün gel�şt�rme süreçler�n� kapsa-
yan b�r program eğ�t�m� alacaktır.

Bu yıl LC WAİKİKİ AKADEMİ eğ�t�m programı planlanan tar�hlerdek� 
Pandem� sürec�n�n şartlarına uygun olarak düzenlenecekt�r.

3-  F�nal�stler bu eğ�t�m�n ardından ATHİB tarafından bel�rlenen 10 farklı �şletmede, gel�şt�rd�kler� temalar 
doğrultusunda �şletme olanakları �le 4 adet yen� dokuma kumaş gel�şt�recek ve endüstr�yel üret�m aşama-
larında yer alarak �şletme deney�m� yaşanacaktır.
Bu yıl, endüstr�yel üret�m sürec� bel�rlenen tar�hlerdek� Pandem� şartlarına uygun olarak, sürec�n gerekler�-
ne göre ayrıca planlanacaktır.

4- F�nal jür�s�, f�nal�stler�n endüstr�yle üret�m sürec� �çer�s�nde temaları doğrultusunda gel�şt�rd�kler� 
dokuma kumaş tasarımlarını, yarışma kr�terler�ne uygun olarak değerlend�rerek puanlamalarını yapacaklardır.
10 f�nal�st ön jür�den aldıkları puanın %50’s�, f�nal jür�s�nden aldıkları puanın %50’s�n�n toplamının ortalama-
sı alınarak sıralanacak ve bu sıralama sonucuna göre 1.2.3. dereceler bel�rlenecekt�r.

BAŞVURU DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR?

► A3 boyutunda (1 veya gerek�yorsa en fazla 2) Sunum Paftası,
► A3 boyutun 4 adet kumaş paftası, (dokuma kumaş üret�m yöntemler� �le üret�lmem�ş ön ürün 
�çermeyen dosyalar değerlend�rmeye alınmayacaktır.)
► Her paftanın arkasında ve dosyasın ön kısmında en fazla 6 karakterden oluşan Rumuz* bulunmalıdır. 
Sunum paftaları üzer�nde rumuz dışında herhang� b�r �şaret veya bel�rley�c� herhang� b�r �z görülmes� 
durumunda başvuru yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
► Bu paftalar ve gerekl� olan d�ğer belgeler s�yah b�r proje çantası �çer�s�nde kapalı olarak tesl�m 
ed�lmel�d�r.

*(Rumuz: �sm�n�n açıklanmaması gereken durumlarda kullanılan, k�ş�n�n k�ml�ğ� �le �lg�l� herhang� b�r 
�şaret �çermeyen harf ve rakamlardan oluşan s�mge.)

*Her b�r yarışmacı b�r adet dosya �le yarışmaya başvurab�l�r.

Başvuru dosyasında yer alması gereken DİĞER BELGELER NELERDİR?

1- Başvuru Formu
Yarışmacıların, www.dokumayar�smas�.org web s�tes�nde yer alan “Yarışma Şartnames�”n� okuduktan 
sonra, “Onl�ne Başvuru Formu”nu eks�ks�z doldurmaları gerekmekted�r.

2- Özgeçm�ş
Tasarım alanındak� deney�mler� ve n�tel�kler� �le b�rl�kte kar�yer hedefler�n� anlatan fotoğraflı kısa özgeçm�ş.

D�ğer Belgeler:
Öğrenc� Kategor�s�nde başvuru yapacak olanlar öğrenc� belgeler�n� veya geç�c� mezun�yet belgeler�n� 
başvuru dosyasına eklemeler� gerekmekted�r.

JÜRİ KİMLERDEN OLUŞACAK?

Jür� üyeler�, ATHİB tarafından oluşturulacak olup, ATHİB zorunlu hallerde jür� üyeler�nde değ�ş�kl�k 
yapma hakkını saklı tutar. Jür� tarafından ver�len kararlar kes�n olup, �t�raz yolu kapalıdır. Katılımcılar 
bu hususu kabul etm�ş sayılırlar. Yarışmacılar, Jür�n�n kararlarında saygı gösterecekler�n�, yarışmaya 
katılmış olmakla beyan etm�ş olurlar.

Jür�, yarışmanın yararlılığı açısından gerekl� gördüğünde, her b�r kategor�dek� f�nal�st ve kazananların 
sayısını sunumların kal�tes� ve m�ktarına göre değ�şt�rme hakkına sah�pt�r. Jür� yaptığı değerlend�rme 
sonucunda başvuruları herhang� b�r dereceye layık görmemes� durumunda o dereceye a�t ödül ver�l-
meyeb�lecekt�r.

Yarışma jür�s� sektörde faal�yet gösteren alanında deney�m sah�b� f�rma tems�lc�ler�, profesyoneller ve 
akadem�syenlerden oluşturulacaktır. Ön eleme ve f�nal jür�s� bel�rlenen tar�hlerdek� Pandem� şartları 
göz önüne alınarak bel�rlenecekt�r.

Jür� Üyeler� başvuruların alınmasının ardından �nternet ve sosyal medya üzer�nden duyurulacaktır.

Başvurular HANGİ KRİTERLERE göre değerlend�r�lecek?

► Yarışmacının geleceğe �l�şk�n tahm�nlerde bulunan f�k�r ve tasarımlarıyla farklı, özgün,                             
yen� ve yaratıcı çözüm öner�ler� �çeren temasını etk�n b�r şek�lde �fade etme düzey�.

► Dokuma kumaş tasarımlarının özgünlük, yaratıcılık ve yen�l�kç�l�k düzey�

► Dokuma kumaş tasarımlarının yaratıcı ve yen�l�kç� çözümlerle fark yaratma düzey�

► Endüstr�yel olanaklarla üret�len ürünlerde kullanılan teknoloj�n�n yaratıcılığı gel�şt�rme ve                 
destekleme düzey�,

► Dokuma kumaş tasarımlarının yüksek talep görecek ürünler olma düzey�.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Yarışmaya katılanların;

►  Türk tekst�l ve moda çevres�nde tanınan b�r �s�m veya marka olmayıp, adına kayıtlı t�car� f�rması, markası 
olmaması ve t�car� sponsoru bulunmaması gerekmekted�r.

►  Jür� üyeler�n�n b�r yakını veya çalıştığı kurum, f�rma veya çalıştığı f�rmadan b�r� olmaması veya ortaklık 
�ç�nde olduğu b�r k�ş� olmaması (akadem�k jür� üyeler� �ç�n bu husus aranmamaktadır) gerekmekted�r.

►  Jür� çalışmalarının h�çb�r aşamasına katılmamış bulunması gerekmekted�r.

►  Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan b�r�n�n b�r�nc� dereceden
akrabası olmaması gerekmekted�r.

►  ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında daha önce 1.2.3. derece almış olanlar yarışmaya katılamaz-
lar.

►  Daha önce tasarım yarışmalarından herhang� b�r�nde dereceye g�rerek yurt dışı eğ�t�m ödülü kazanmış 
olan öğrenc�ler bu yarışmaya katılamazlar.

►  Yarışma şartnames�nde bel�rt�len tüm koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların başvu-
ruları kabul ed�lmez.

Taahhütname

►  Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kend�ne a�t özgün tasarımlar olduğunu, h�çb�r b�ç�mde 
daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış b�r tasarımdan 
yararlanılmadığını taahhüt etmes� gerekmekted�r.

►  www.dokumayar�smas�.org �nternet adres�nde yer alan Yarışma Şartnames�’n�n okunduktan 
sonra, taahhütnamen�n yarışmaya katılan k�ş� tarafından doldurulup �mzalanması gerekmekted�r.

DOSYALARIN TESLİMİ

► Yarışma sunum dosyaları en geç 01 Haz�ran 2020 günü mesa� b�t�m�ne kadar (Saat 17.30) Akden�z 
İhracatçı B�rl�kler� Genel Sekreterl�ğ� Sanay� Sektörler� Şubes� L�monluk Mah. 36. Cad. No.4 
Yen�şeh�r/MERSİN (Tel: 0 324 325 37 37) adres�nde olacak şek�lde elden, kargo veya posta �le 
gönder�lecekt�r. Eks�k doldurulan ve/veya postadak� gec�kme neden�yle son tesl�m tar�h�nden sonra 
ulaşan dosyalar değerlend�rmeye alınmayacaktır.

► Yarışmacılar, gönder�ler�n� web s�tes�nden ve/veya sosyal medya üzer�nden paylaşılacak kurye ş�rke-
t�ne Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması olarak gönderd�kler� takd�rde kargo masrafı ATHİB tarafından 
karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Dosyaları Son Tesl�m Tar�h� : 01 Eylül 2020 (Saat 17.30’a kadar)
Ön Jür� Değerlend�rmes� : 04 Eylül 2020
Kumaş Üret�m�ne Destek Veren F�rmalar İle Toplantı : 04 Eylül 2020 
F�nal Jür�s� ve Ödül Tören� Tar�h� : Daha sonra �lan ed�lecekt�r. 
F�nal�stler, dokumayar�smas�.org s�tes�nden �lan ed�lecekt�r.

Not: Takv�mde yer alan tar�hler, öngörülen takv�me göre bel�rlenm�ş olup, ATHİB söz konusu tar�hler-
de değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER NELERDİR ?

Para Ödüller�

B�r�nc�l�k ödülü : 25.000 TL
İk�nc�l�k ödülü : 20.000 TL
Üçüncülük ödülü : 15.000 TL

Yurt Dışı Eğ�t�m Ödülü

ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI’nda dereceye g�ren yarışmacılardan, 2008/2 Sayılı 
“Tasarım Desteğ� Hakkında Tebl�ğ” çerçeves�nde T�caret Bakanlığı tarafından yapılacak olan                   
değerlend�rme sonrasında Bakanlık tarafından uygun görülmes� hal�nde 2 (�k�) yıl süre �le Yurtdışında 
Eğ�t�m �mkânı ver�lecekt�r.

Bahse konu tebl�ğe https://t�caret.gov.tr/ adres�nden ulaşılab�lmekted�r.

Yurt Dışı Fuar Z�yaret�

10 f�nal�ste, ATHİB tarafından, Uluslararası Prem�ere V�s�on Tekst�l Fuarı’na katılma �mkanı ver�lecekt�r.       
Bu ödül f�nal�stler�n v�ze, ulaşım, konaklama (oda-kahvaltı), �aşe ve fuar g�r�ş b�let� bedeller�n�                
kapsamaktadır.
F�nal�stler�n v�ze alamayarak fuar z�yaret�ne katılamayacak olması hal�nde ATHİB sorumluluk kabul 
etmeyecekt�r.

Masaüstü Numune Dokuma Tezgahı

F�nale kalan 10 f�nal�st�n tamamına masaüstü numune dokuma tezgâhı hed�ye ed�lecekt�r.

DOSYALARIN GERİ VERİLMESİ KOŞULLARI NELERDİR?

►  F�nale seç�len 10 yarışmacıya a�t tasarımlar dışındak� tasarımlar Jür� değerlend�r�lmes�n�n ardından 
katılımcının taleb� hal�nde ger� ver�lecekt�r.

►  Dosyalar ve paftalar özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde olmayan nedenler-
den oluşacak hasarlardan dolayı ATHİB sorumlu olmayacaktır.

►  Katılımcılar yukarıdak� koşulları kabul etm�ş sayılırlar.
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ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ� (ATHİB) tarafından yaratıcı, yen�l�kç� ve özgün 
tasarımlarıyla genç tasarımcıların desteklend�ğ� “dokuma kumaş” alanında düzenlenen b�r yarışmadır.

YARIŞMANIN AMACI NEDİR?

Akden�z Tekst�l Hammaddeler� İhracatçılar B�rl�ğ� (ATHIB) tarafından 9.su düzenlenecek olan yarışma-
nın amacı; tasarımcı adaylarını; b�lg� ve becer�y� ürüne dönüştüreb�lecekler� tasarım ve endüstr�yel 
üret�m �çeren süreçlerde deney�m kazandırmak, yen�l�kç� ve özgün tasarımları �le kend�ler�n� �fade 
etme şansı vermek, dokuma kumaş sektörü �le buluşturarak gel�ş�mler�n� desteklemek ve Türk tekst�l 
sektörünün geleceğ�ne katkıda bulunmaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

“ATHİB - 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”na; Ün�vers�teler�n Tekst�l Tasarımı, Tekst�l ve Moda Tasarımı, 
Moda ve Tekst�l Tasarımı, Tekst�l Mühend�sl�ğ� bölümler�nde okuyan Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olan 
L�sans öğrenc�ler� �le bu bölümlerden son 1 yıl �çer�s�nde mezun olanlar başvuru yapab�l�r. Ayrıca Ün�vers�te 
enst�tüler�n�n Tekst�l Tasarımı, Tekst�l ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekst�l Tasarımı, Tekst�l Mühend�sl�ğ� 
programlarında Yüksek L�sans, Sanatta Yeterl�k veya Doktora düzeyler�nde öğrenc� olanlar da katılab�l�r. 
(Yüksek L�sans, Sanatta Yeterl�k veya Doktora düzeyler�nde öğrenc� ancak beraber�nde akadem�k kadroda 
görevl� olanlar yarışmaya başvuru yapamaz.)

TEKNİK ŞARTLAR NELERDİR?

► Yarışmacılar es�nlend�kler� f�k�r veya es�n kaynaklarıyla bel�rled�kler� b�r TEMA doğrultusunda b�lg� 
toplama, anal�z etme, yorumlama düzeyler�n�; yaratıcı ve özgün tasarım süreçler�yle ürüne aktarma 
becer�ler�n� serg�led�kler� A3 boyutunda 1 veya gerek�yorsa en fazla 2 sunum paftası hazırlamalıdırlar.

► Bu sunum paftasında es�n kaynaklarına a�t görsel ve yazılı kaynaklar, üret�len ön ürünler�n tekn�k 
açıklamaları, kullanılan �pl�k, malzeme vb. �lg�l� b�lg�ler yer almalıdır. Yarışmacılar temaları doğrultu-
sunda gel�şt�rd�kler� özgün, yen�l�kç� ve yaratıcı f�k�rler�n� farklı materyal, �pl�k ve dokuma yöntemler�n� 
kullanarak �fade ett�kler� 4 adet dokuma kumaş ön ürün (protot�p kumaş) oluşturmalıdır.

► Bu ön ürünler�n (protot�p kumaşların) boyutları en az 20x20 cm. olmalıdır. Her b�r ön ürün (protot�p 
kumaş) sunum paftasından ayrı olan A3 boyutunda 4 ayrı pafta �le sunulmalıdır. Bu ön ürün paftaları 
ön ürünler�n kullanım alanı öner�ler�ne a�t g�yd�rme sunumlarının yer alacağı şek�lde düzenlenmel�d�r

YARIŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

1-   Jür� üyeler� sunum paftası ve 4 adet dokuma kumaş ön ürünüyle başvuru şartlarına uygun olan yarışma-
cılar arasından; yen�l�kç� ve yaratıcı f�k�r gel�şt�rme düzey�yle, farklı ve özgün dokuma kumaş tasarlama 
yeteneğ� en başarılı olan 10 f�nal�st� seçecekt�r.

2-  Bu 10 f�nal�st; LC WAİKİKİ AKADEMİ desteğ� ve �şb�rl�ğ�yle; elyaf ve malzeme b�lg�s�, sezon eğ�l�mler�, tema 
oluşturma, dokuma kumaş tasarlama ve kumaş koleks�yonu hazırlama, ürün gel�şt�rme süreçler�n� kapsa-
yan b�r program eğ�t�m� alacaktır.

Bu yıl LC WAİKİKİ AKADEMİ eğ�t�m programı planlanan tar�hlerdek� 
Pandem� sürec�n�n şartlarına uygun olarak düzenlenecekt�r.

3-  F�nal�stler bu eğ�t�m�n ardından ATHİB tarafından bel�rlenen 10 farklı �şletmede, gel�şt�rd�kler� temalar 
doğrultusunda �şletme olanakları �le 4 adet yen� dokuma kumaş gel�şt�recek ve endüstr�yel üret�m aşama-
larında yer alarak �şletme deney�m� yaşanacaktır.
Bu yıl, endüstr�yel üret�m sürec� bel�rlenen tar�hlerdek� Pandem� şartlarına uygun olarak, sürec�n gerekler�-
ne göre ayrıca planlanacaktır.

4- F�nal jür�s�, f�nal�stler�n endüstr�yle üret�m sürec� �çer�s�nde temaları doğrultusunda gel�şt�rd�kler� 
dokuma kumaş tasarımlarını, yarışma kr�terler�ne uygun olarak değerlend�rerek puanlamalarını yapacaklardır.
10 f�nal�st ön jür�den aldıkları puanın %50’s�, f�nal jür�s�nden aldıkları puanın %50’s�n�n toplamının ortalama-
sı alınarak sıralanacak ve bu sıralama sonucuna göre 1.2.3. dereceler bel�rlenecekt�r.

BAŞVURU DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR?

► A3 boyutunda (1 veya gerek�yorsa en fazla 2) Sunum Paftası,
► A3 boyutun 4 adet kumaş paftası, (dokuma kumaş üret�m yöntemler� �le üret�lmem�ş ön ürün 
�çermeyen dosyalar değerlend�rmeye alınmayacaktır.)
► Her paftanın arkasında ve dosyasın ön kısmında en fazla 6 karakterden oluşan Rumuz* bulunmalıdır. 
Sunum paftaları üzer�nde rumuz dışında herhang� b�r �şaret veya bel�rley�c� herhang� b�r �z görülmes� 
durumunda başvuru yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
► Bu paftalar ve gerekl� olan d�ğer belgeler s�yah b�r proje çantası �çer�s�nde kapalı olarak tesl�m 
ed�lmel�d�r.

*(Rumuz: �sm�n�n açıklanmaması gereken durumlarda kullanılan, k�ş�n�n k�ml�ğ� �le �lg�l� herhang� b�r 
�şaret �çermeyen harf ve rakamlardan oluşan s�mge.)

*Her b�r yarışmacı b�r adet dosya �le yarışmaya başvurab�l�r.

Başvuru dosyasında yer alması gereken DİĞER BELGELER NELERDİR?

1- Başvuru Formu
Yarışmacıların, www.dokumayar�smas�.org web s�tes�nde yer alan “Yarışma Şartnames�”n� okuduktan 
sonra, “Onl�ne Başvuru Formu”nu eks�ks�z doldurmaları gerekmekted�r.

2- Özgeçm�ş
Tasarım alanındak� deney�mler� ve n�tel�kler� �le b�rl�kte kar�yer hedefler�n� anlatan fotoğraflı kısa özgeçm�ş.

D�ğer Belgeler:
Öğrenc� Kategor�s�nde başvuru yapacak olanlar öğrenc� belgeler�n� veya geç�c� mezun�yet belgeler�n� 
başvuru dosyasına eklemeler� gerekmekted�r.

JÜRİ KİMLERDEN OLUŞACAK?

Jür� üyeler�, ATHİB tarafından oluşturulacak olup, ATHİB zorunlu hallerde jür� üyeler�nde değ�ş�kl�k 
yapma hakkını saklı tutar. Jür� tarafından ver�len kararlar kes�n olup, �t�raz yolu kapalıdır. Katılımcılar 
bu hususu kabul etm�ş sayılırlar. Yarışmacılar, Jür�n�n kararlarında saygı gösterecekler�n�, yarışmaya 
katılmış olmakla beyan etm�ş olurlar.

Jür�, yarışmanın yararlılığı açısından gerekl� gördüğünde, her b�r kategor�dek� f�nal�st ve kazananların 
sayısını sunumların kal�tes� ve m�ktarına göre değ�şt�rme hakkına sah�pt�r. Jür� yaptığı değerlend�rme 
sonucunda başvuruları herhang� b�r dereceye layık görmemes� durumunda o dereceye a�t ödül ver�l-
meyeb�lecekt�r.

Yarışma jür�s� sektörde faal�yet gösteren alanında deney�m sah�b� f�rma tems�lc�ler�, profesyoneller ve 
akadem�syenlerden oluşturulacaktır. Ön eleme ve f�nal jür�s� bel�rlenen tar�hlerdek� Pandem� şartları 
göz önüne alınarak bel�rlenecekt�r.

Jür� Üyeler� başvuruların alınmasının ardından �nternet ve sosyal medya üzer�nden duyurulacaktır.

Başvurular HANGİ KRİTERLERE göre değerlend�r�lecek?

► Yarışmacının geleceğe �l�şk�n tahm�nlerde bulunan f�k�r ve tasarımlarıyla farklı, özgün,                             
yen� ve yaratıcı çözüm öner�ler� �çeren temasını etk�n b�r şek�lde �fade etme düzey�.

► Dokuma kumaş tasarımlarının özgünlük, yaratıcılık ve yen�l�kç�l�k düzey�

► Dokuma kumaş tasarımlarının yaratıcı ve yen�l�kç� çözümlerle fark yaratma düzey�

► Endüstr�yel olanaklarla üret�len ürünlerde kullanılan teknoloj�n�n yaratıcılığı gel�şt�rme ve                 
destekleme düzey�,

► Dokuma kumaş tasarımlarının yüksek talep görecek ürünler olma düzey�.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Yarışmaya katılanların;

►  Türk tekst�l ve moda çevres�nde tanınan b�r �s�m veya marka olmayıp, adına kayıtlı t�car� f�rması, markası 
olmaması ve t�car� sponsoru bulunmaması gerekmekted�r.

►  Jür� üyeler�n�n b�r yakını veya çalıştığı kurum, f�rma veya çalıştığı f�rmadan b�r� olmaması veya ortaklık 
�ç�nde olduğu b�r k�ş� olmaması (akadem�k jür� üyeler� �ç�n bu husus aranmamaktadır) gerekmekted�r.

►  Jür� çalışmalarının h�çb�r aşamasına katılmamış bulunması gerekmekted�r.

►  Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan b�r�n�n b�r�nc� dereceden
akrabası olmaması gerekmekted�r.

►  ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında daha önce 1.2.3. derece almış olanlar yarışmaya katılamaz-
lar.

►  Daha önce tasarım yarışmalarından herhang� b�r�nde dereceye g�rerek yurt dışı eğ�t�m ödülü kazanmış 
olan öğrenc�ler bu yarışmaya katılamazlar.

►  Yarışma şartnames�nde bel�rt�len tüm koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların başvu-
ruları kabul ed�lmez.

Taahhütname

►  Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kend�ne a�t özgün tasarımlar olduğunu, h�çb�r b�ç�mde 
daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış b�r tasarımdan 
yararlanılmadığını taahhüt etmes� gerekmekted�r.

►  www.dokumayar�smas�.org �nternet adres�nde yer alan Yarışma Şartnames�’n�n okunduktan 
sonra, taahhütnamen�n yarışmaya katılan k�ş� tarafından doldurulup �mzalanması gerekmekted�r.

DOSYALARIN TESLİMİ

► Yarışma sunum dosyaları en geç 01 Haz�ran 2020 günü mesa� b�t�m�ne kadar (Saat 17.30) Akden�z 
İhracatçı B�rl�kler� Genel Sekreterl�ğ� Sanay� Sektörler� Şubes� L�monluk Mah. 36. Cad. No.4 
Yen�şeh�r/MERSİN (Tel: 0 324 325 37 37) adres�nde olacak şek�lde elden, kargo veya posta �le 
gönder�lecekt�r. Eks�k doldurulan ve/veya postadak� gec�kme neden�yle son tesl�m tar�h�nden sonra 
ulaşan dosyalar değerlend�rmeye alınmayacaktır.

► Yarışmacılar, gönder�ler�n� web s�tes�nden ve/veya sosyal medya üzer�nden paylaşılacak kurye ş�rke-
t�ne Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması olarak gönderd�kler� takd�rde kargo masrafı ATHİB tarafından 
karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Dosyaları Son Tesl�m Tar�h� : 01 Eylül 2020 (Saat 17.30’a kadar)
Ön Jür� Değerlend�rmes� : 04 Eylül 2020
Kumaş Üret�m�ne Destek Veren F�rmalar İle Toplantı : 04 Eylül 2020 
F�nal Jür�s� ve Ödül Tören� Tar�h� : Daha sonra �lan ed�lecekt�r. 
F�nal�stler, dokumayar�smas�.org s�tes�nden �lan ed�lecekt�r.

Not: Takv�mde yer alan tar�hler, öngörülen takv�me göre bel�rlenm�ş olup, ATHİB söz konusu tar�hler-
de değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER NELERDİR ?

Para Ödüller�

B�r�nc�l�k ödülü : 25.000 TL
İk�nc�l�k ödülü : 20.000 TL
Üçüncülük ödülü : 15.000 TL

Yurt Dışı Eğ�t�m Ödülü

ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI’nda dereceye g�ren yarışmacılardan, 2008/2 Sayılı 
“Tasarım Desteğ� Hakkında Tebl�ğ” çerçeves�nde T�caret Bakanlığı tarafından yapılacak olan                   
değerlend�rme sonrasında Bakanlık tarafından uygun görülmes� hal�nde 2 (�k�) yıl süre �le Yurtdışında 
Eğ�t�m �mkânı ver�lecekt�r.

Bahse konu tebl�ğe https://t�caret.gov.tr/ adres�nden ulaşılab�lmekted�r.

Yurt Dışı Fuar Z�yaret�

10 f�nal�ste, ATHİB tarafından, Uluslararası Prem�ere V�s�on Tekst�l Fuarı’na katılma �mkanı ver�lecekt�r.       
Bu ödül f�nal�stler�n v�ze, ulaşım, konaklama (oda-kahvaltı), �aşe ve fuar g�r�ş b�let� bedeller�n�                
kapsamaktadır.
F�nal�stler�n v�ze alamayarak fuar z�yaret�ne katılamayacak olması hal�nde ATHİB sorumluluk kabul 
etmeyecekt�r.

Masaüstü Numune Dokuma Tezgahı

F�nale kalan 10 f�nal�st�n tamamına masaüstü numune dokuma tezgâhı hed�ye ed�lecekt�r.

DOSYALARIN GERİ VERİLMESİ KOŞULLARI NELERDİR?

►  F�nale seç�len 10 yarışmacıya a�t tasarımlar dışındak� tasarımlar Jür� değerlend�r�lmes�n�n ardından 
katılımcının taleb� hal�nde ger� ver�lecekt�r.

►  Dosyalar ve paftalar özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde olmayan nedenler-
den oluşacak hasarlardan dolayı ATHİB sorumlu olmayacaktır.

►  Katılımcılar yukarıdak� koşulları kabul etm�ş sayılırlar.
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ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI
ŞARTNAME

ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ� (ATHİB) tarafından yaratıcı, yen�l�kç� ve özgün 
tasarımlarıyla genç tasarımcıların desteklend�ğ� “dokuma kumaş” alanında düzenlenen b�r yarışmadır.

YARIŞMANIN AMACI NEDİR?

Akden�z Tekst�l Hammaddeler� İhracatçılar B�rl�ğ� (ATHIB) tarafından 9.su düzenlenecek olan yarışma-
nın amacı; tasarımcı adaylarını; b�lg� ve becer�y� ürüne dönüştüreb�lecekler� tasarım ve endüstr�yel 
üret�m �çeren süreçlerde deney�m kazandırmak, yen�l�kç� ve özgün tasarımları �le kend�ler�n� �fade 
etme şansı vermek, dokuma kumaş sektörü �le buluşturarak gel�ş�mler�n� desteklemek ve Türk tekst�l 
sektörünün geleceğ�ne katkıda bulunmaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

“ATHİB - 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”na; Ün�vers�teler�n Tekst�l Tasarımı, Tekst�l ve Moda Tasarımı, 
Moda ve Tekst�l Tasarımı, Tekst�l Mühend�sl�ğ� bölümler�nde okuyan Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olan 
L�sans öğrenc�ler� �le bu bölümlerden son 1 yıl �çer�s�nde mezun olanlar başvuru yapab�l�r. Ayrıca Ün�vers�te 
enst�tüler�n�n Tekst�l Tasarımı, Tekst�l ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekst�l Tasarımı, Tekst�l Mühend�sl�ğ� 
programlarında Yüksek L�sans, Sanatta Yeterl�k veya Doktora düzeyler�nde öğrenc� olanlar da katılab�l�r. 
(Yüksek L�sans, Sanatta Yeterl�k veya Doktora düzeyler�nde öğrenc� ancak beraber�nde akadem�k kadroda 
görevl� olanlar yarışmaya başvuru yapamaz.)

TEKNİK ŞARTLAR NELERDİR?

► Yarışmacılar es�nlend�kler� f�k�r veya es�n kaynaklarıyla bel�rled�kler� b�r TEMA doğrultusunda b�lg� 
toplama, anal�z etme, yorumlama düzeyler�n�; yaratıcı ve özgün tasarım süreçler�yle ürüne aktarma 
becer�ler�n� serg�led�kler� A3 boyutunda 1 veya gerek�yorsa en fazla 2 sunum paftası hazırlamalıdırlar.

► Bu sunum paftasında es�n kaynaklarına a�t görsel ve yazılı kaynaklar, üret�len ön ürünler�n tekn�k 
açıklamaları, kullanılan �pl�k, malzeme vb. �lg�l� b�lg�ler yer almalıdır. Yarışmacılar temaları doğrultu-
sunda gel�şt�rd�kler� özgün, yen�l�kç� ve yaratıcı f�k�rler�n� farklı materyal, �pl�k ve dokuma yöntemler�n� 
kullanarak �fade ett�kler� 4 adet dokuma kumaş ön ürün (protot�p kumaş) oluşturmalıdır.

► Bu ön ürünler�n (protot�p kumaşların) boyutları en az 20x20 cm. olmalıdır. Her b�r ön ürün (protot�p 
kumaş) sunum paftasından ayrı olan A3 boyutunda 4 ayrı pafta �le sunulmalıdır. Bu ön ürün paftaları 
ön ürünler�n kullanım alanı öner�ler�ne a�t g�yd�rme sunumlarının yer alacağı şek�lde düzenlenmel�d�r

YARIŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

1-   Jür� üyeler� sunum paftası ve 4 adet dokuma kumaş ön ürünüyle başvuru şartlarına uygun olan yarışma-
cılar arasından; yen�l�kç� ve yaratıcı f�k�r gel�şt�rme düzey�yle, farklı ve özgün dokuma kumaş tasarlama 
yeteneğ� en başarılı olan 10 f�nal�st� seçecekt�r.

2-  Bu 10 f�nal�st; LC WAİKİKİ AKADEMİ desteğ� ve �şb�rl�ğ�yle; elyaf ve malzeme b�lg�s�, sezon eğ�l�mler�, tema 
oluşturma, dokuma kumaş tasarlama ve kumaş koleks�yonu hazırlama, ürün gel�şt�rme süreçler�n� kapsa-
yan b�r program eğ�t�m� alacaktır.

Bu yıl LC WAİKİKİ AKADEMİ eğ�t�m programı planlanan tar�hlerdek� 
Pandem� sürec�n�n şartlarına uygun olarak düzenlenecekt�r.

3-  F�nal�stler bu eğ�t�m�n ardından ATHİB tarafından bel�rlenen 10 farklı �şletmede, gel�şt�rd�kler� temalar 
doğrultusunda �şletme olanakları �le 4 adet yen� dokuma kumaş gel�şt�recek ve endüstr�yel üret�m aşama-
larında yer alarak �şletme deney�m� yaşanacaktır.
Bu yıl, endüstr�yel üret�m sürec� bel�rlenen tar�hlerdek� Pandem� şartlarına uygun olarak, sürec�n gerekler�-
ne göre ayrıca planlanacaktır.

4- F�nal jür�s�, f�nal�stler�n endüstr�yle üret�m sürec� �çer�s�nde temaları doğrultusunda gel�şt�rd�kler� 
dokuma kumaş tasarımlarını, yarışma kr�terler�ne uygun olarak değerlend�rerek puanlamalarını yapacaklardır.
10 f�nal�st ön jür�den aldıkları puanın %50’s�, f�nal jür�s�nden aldıkları puanın %50’s�n�n toplamının ortalama-
sı alınarak sıralanacak ve bu sıralama sonucuna göre 1.2.3. dereceler bel�rlenecekt�r.

BAŞVURU DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR?

► A3 boyutunda (1 veya gerek�yorsa en fazla 2) Sunum Paftası,
► A3 boyutun 4 adet kumaş paftası, (dokuma kumaş üret�m yöntemler� �le üret�lmem�ş ön ürün 
�çermeyen dosyalar değerlend�rmeye alınmayacaktır.)
► Her paftanın arkasında ve dosyasın ön kısmında en fazla 6 karakterden oluşan Rumuz* bulunmalıdır. 
Sunum paftaları üzer�nde rumuz dışında herhang� b�r �şaret veya bel�rley�c� herhang� b�r �z görülmes� 
durumunda başvuru yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
► Bu paftalar ve gerekl� olan d�ğer belgeler s�yah b�r proje çantası �çer�s�nde kapalı olarak tesl�m 
ed�lmel�d�r.

*(Rumuz: �sm�n�n açıklanmaması gereken durumlarda kullanılan, k�ş�n�n k�ml�ğ� �le �lg�l� herhang� b�r 
�şaret �çermeyen harf ve rakamlardan oluşan s�mge.)

*Her b�r yarışmacı b�r adet dosya �le yarışmaya başvurab�l�r.

Başvuru dosyasında yer alması gereken DİĞER BELGELER NELERDİR?

1- Başvuru Formu
Yarışmacıların, www.dokumayar�smas�.org web s�tes�nde yer alan “Yarışma Şartnames�”n� okuduktan 
sonra, “Onl�ne Başvuru Formu”nu eks�ks�z doldurmaları gerekmekted�r.

2- Özgeçm�ş
Tasarım alanındak� deney�mler� ve n�tel�kler� �le b�rl�kte kar�yer hedefler�n� anlatan fotoğraflı kısa özgeçm�ş.

D�ğer Belgeler:
Öğrenc� Kategor�s�nde başvuru yapacak olanlar öğrenc� belgeler�n� veya geç�c� mezun�yet belgeler�n� 
başvuru dosyasına eklemeler� gerekmekted�r.

JÜRİ KİMLERDEN OLUŞACAK?

Jür� üyeler�, ATHİB tarafından oluşturulacak olup, ATHİB zorunlu hallerde jür� üyeler�nde değ�ş�kl�k 
yapma hakkını saklı tutar. Jür� tarafından ver�len kararlar kes�n olup, �t�raz yolu kapalıdır. Katılımcılar 
bu hususu kabul etm�ş sayılırlar. Yarışmacılar, Jür�n�n kararlarında saygı gösterecekler�n�, yarışmaya 
katılmış olmakla beyan etm�ş olurlar.

Jür�, yarışmanın yararlılığı açısından gerekl� gördüğünde, her b�r kategor�dek� f�nal�st ve kazananların 
sayısını sunumların kal�tes� ve m�ktarına göre değ�şt�rme hakkına sah�pt�r. Jür� yaptığı değerlend�rme 
sonucunda başvuruları herhang� b�r dereceye layık görmemes� durumunda o dereceye a�t ödül ver�l-
meyeb�lecekt�r.

Yarışma jür�s� sektörde faal�yet gösteren alanında deney�m sah�b� f�rma tems�lc�ler�, profesyoneller ve 
akadem�syenlerden oluşturulacaktır. Ön eleme ve f�nal jür�s� bel�rlenen tar�hlerdek� Pandem� şartları 
göz önüne alınarak bel�rlenecekt�r.

Jür� Üyeler� başvuruların alınmasının ardından �nternet ve sosyal medya üzer�nden duyurulacaktır.

Başvurular HANGİ KRİTERLERE göre değerlend�r�lecek?

► Yarışmacının geleceğe �l�şk�n tahm�nlerde bulunan f�k�r ve tasarımlarıyla farklı, özgün,                             
yen� ve yaratıcı çözüm öner�ler� �çeren temasını etk�n b�r şek�lde �fade etme düzey�.

► Dokuma kumaş tasarımlarının özgünlük, yaratıcılık ve yen�l�kç�l�k düzey�

► Dokuma kumaş tasarımlarının yaratıcı ve yen�l�kç� çözümlerle fark yaratma düzey�

► Endüstr�yel olanaklarla üret�len ürünlerde kullanılan teknoloj�n�n yaratıcılığı gel�şt�rme ve                 
destekleme düzey�,

► Dokuma kumaş tasarımlarının yüksek talep görecek ürünler olma düzey�.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Yarışmaya katılanların;

►  Türk tekst�l ve moda çevres�nde tanınan b�r �s�m veya marka olmayıp, adına kayıtlı t�car� f�rması, markası 
olmaması ve t�car� sponsoru bulunmaması gerekmekted�r.

►  Jür� üyeler�n�n b�r yakını veya çalıştığı kurum, f�rma veya çalıştığı f�rmadan b�r� olmaması veya ortaklık 
�ç�nde olduğu b�r k�ş� olmaması (akadem�k jür� üyeler� �ç�n bu husus aranmamaktadır) gerekmekted�r.

►  Jür� çalışmalarının h�çb�r aşamasına katılmamış bulunması gerekmekted�r.

►  Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan b�r�n�n b�r�nc� dereceden
akrabası olmaması gerekmekted�r.

►  ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında daha önce 1.2.3. derece almış olanlar yarışmaya katılamaz-
lar.

►  Daha önce tasarım yarışmalarından herhang� b�r�nde dereceye g�rerek yurt dışı eğ�t�m ödülü kazanmış 
olan öğrenc�ler bu yarışmaya katılamazlar.

►  Yarışma şartnames�nde bel�rt�len tüm koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların başvu-
ruları kabul ed�lmez.

Taahhütname

►  Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kend�ne a�t özgün tasarımlar olduğunu, h�çb�r b�ç�mde 
daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış b�r tasarımdan 
yararlanılmadığını taahhüt etmes� gerekmekted�r.

►  www.dokumayar�smas�.org �nternet adres�nde yer alan Yarışma Şartnames�’n�n okunduktan 
sonra, taahhütnamen�n yarışmaya katılan k�ş� tarafından doldurulup �mzalanması gerekmekted�r.

DOSYALARIN TESLİMİ

► Yarışma sunum dosyaları en geç 01 Haz�ran 2020 günü mesa� b�t�m�ne kadar (Saat 17.30) Akden�z 
İhracatçı B�rl�kler� Genel Sekreterl�ğ� Sanay� Sektörler� Şubes� L�monluk Mah. 36. Cad. No.4 
Yen�şeh�r/MERSİN (Tel: 0 324 325 37 37) adres�nde olacak şek�lde elden, kargo veya posta �le 
gönder�lecekt�r. Eks�k doldurulan ve/veya postadak� gec�kme neden�yle son tesl�m tar�h�nden sonra 
ulaşan dosyalar değerlend�rmeye alınmayacaktır.

► Yarışmacılar, gönder�ler�n� web s�tes�nden ve/veya sosyal medya üzer�nden paylaşılacak kurye ş�rke-
t�ne Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması olarak gönderd�kler� takd�rde kargo masrafı ATHİB tarafından 
karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Dosyaları Son Tesl�m Tar�h� : 01 Eylül 2020 (Saat 17.30’a kadar)
Ön Jür� Değerlend�rmes� : 04 Eylül 2020
Kumaş Üret�m�ne Destek Veren F�rmalar İle Toplantı : 04 Eylül 2020 
F�nal Jür�s� ve Ödül Tören� Tar�h� : Daha sonra �lan ed�lecekt�r. 
F�nal�stler, dokumayar�smas�.org s�tes�nden �lan ed�lecekt�r.

Not: Takv�mde yer alan tar�hler, öngörülen takv�me göre bel�rlenm�ş olup, ATHİB söz konusu tar�hler-
de değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER NELERDİR ?

Para Ödüller�

B�r�nc�l�k ödülü : 25.000 TL
İk�nc�l�k ödülü : 20.000 TL
Üçüncülük ödülü : 15.000 TL

Yurt Dışı Eğ�t�m Ödülü

ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI’nda dereceye g�ren yarışmacılardan, 2008/2 Sayılı 
“Tasarım Desteğ� Hakkında Tebl�ğ” çerçeves�nde T�caret Bakanlığı tarafından yapılacak olan                   
değerlend�rme sonrasında Bakanlık tarafından uygun görülmes� hal�nde 2 (�k�) yıl süre �le Yurtdışında 
Eğ�t�m �mkânı ver�lecekt�r.

Bahse konu tebl�ğe https://t�caret.gov.tr/ adres�nden ulaşılab�lmekted�r.

Yurt Dışı Fuar Z�yaret�

10 f�nal�ste, ATHİB tarafından, Uluslararası Prem�ere V�s�on Tekst�l Fuarı’na katılma �mkanı ver�lecekt�r.       
Bu ödül f�nal�stler�n v�ze, ulaşım, konaklama (oda-kahvaltı), �aşe ve fuar g�r�ş b�let� bedeller�n�                
kapsamaktadır.
F�nal�stler�n v�ze alamayarak fuar z�yaret�ne katılamayacak olması hal�nde ATHİB sorumluluk kabul 
etmeyecekt�r.

Masaüstü Numune Dokuma Tezgahı

F�nale kalan 10 f�nal�st�n tamamına masaüstü numune dokuma tezgâhı hed�ye ed�lecekt�r.

DOSYALARIN GERİ VERİLMESİ KOŞULLARI NELERDİR?

►  F�nale seç�len 10 yarışmacıya a�t tasarımlar dışındak� tasarımlar Jür� değerlend�r�lmes�n�n ardından 
katılımcının taleb� hal�nde ger� ver�lecekt�r.

►  Dosyalar ve paftalar özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde olmayan nedenler-
den oluşacak hasarlardan dolayı ATHİB sorumlu olmayacaktır.

►  Katılımcılar yukarıdak� koşulları kabul etm�ş sayılırlar.
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ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI
ŞARTNAME

ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ� (ATHİB) tarafından yaratıcı, yen�l�kç� ve özgün 
tasarımlarıyla genç tasarımcıların desteklend�ğ� “dokuma kumaş” alanında düzenlenen b�r yarışmadır.

YARIŞMANIN AMACI NEDİR?

Akden�z Tekst�l Hammaddeler� İhracatçılar B�rl�ğ� (ATHIB) tarafından 9.su düzenlenecek olan yarışma-
nın amacı; tasarımcı adaylarını; b�lg� ve becer�y� ürüne dönüştüreb�lecekler� tasarım ve endüstr�yel 
üret�m �çeren süreçlerde deney�m kazandırmak, yen�l�kç� ve özgün tasarımları �le kend�ler�n� �fade 
etme şansı vermek, dokuma kumaş sektörü �le buluşturarak gel�ş�mler�n� desteklemek ve Türk tekst�l 
sektörünün geleceğ�ne katkıda bulunmaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

“ATHİB - 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”na; Ün�vers�teler�n Tekst�l Tasarımı, Tekst�l ve Moda Tasarımı, 
Moda ve Tekst�l Tasarımı, Tekst�l Mühend�sl�ğ� bölümler�nde okuyan Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olan 
L�sans öğrenc�ler� �le bu bölümlerden son 1 yıl �çer�s�nde mezun olanlar başvuru yapab�l�r. Ayrıca Ün�vers�te 
enst�tüler�n�n Tekst�l Tasarımı, Tekst�l ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekst�l Tasarımı, Tekst�l Mühend�sl�ğ� 
programlarında Yüksek L�sans, Sanatta Yeterl�k veya Doktora düzeyler�nde öğrenc� olanlar da katılab�l�r. 
(Yüksek L�sans, Sanatta Yeterl�k veya Doktora düzeyler�nde öğrenc� ancak beraber�nde akadem�k kadroda 
görevl� olanlar yarışmaya başvuru yapamaz.)

TEKNİK ŞARTLAR NELERDİR?

► Yarışmacılar es�nlend�kler� f�k�r veya es�n kaynaklarıyla bel�rled�kler� b�r TEMA doğrultusunda b�lg� 
toplama, anal�z etme, yorumlama düzeyler�n�; yaratıcı ve özgün tasarım süreçler�yle ürüne aktarma 
becer�ler�n� serg�led�kler� A3 boyutunda 1 veya gerek�yorsa en fazla 2 sunum paftası hazırlamalıdırlar.

► Bu sunum paftasında es�n kaynaklarına a�t görsel ve yazılı kaynaklar, üret�len ön ürünler�n tekn�k 
açıklamaları, kullanılan �pl�k, malzeme vb. �lg�l� b�lg�ler yer almalıdır. Yarışmacılar temaları doğrultu-
sunda gel�şt�rd�kler� özgün, yen�l�kç� ve yaratıcı f�k�rler�n� farklı materyal, �pl�k ve dokuma yöntemler�n� 
kullanarak �fade ett�kler� 4 adet dokuma kumaş ön ürün (protot�p kumaş) oluşturmalıdır.

► Bu ön ürünler�n (protot�p kumaşların) boyutları en az 20x20 cm. olmalıdır. Her b�r ön ürün (protot�p 
kumaş) sunum paftasından ayrı olan A3 boyutunda 4 ayrı pafta �le sunulmalıdır. Bu ön ürün paftaları 
ön ürünler�n kullanım alanı öner�ler�ne a�t g�yd�rme sunumlarının yer alacağı şek�lde düzenlenmel�d�r

YARIŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

1-   Jür� üyeler� sunum paftası ve 4 adet dokuma kumaş ön ürünüyle başvuru şartlarına uygun olan yarışma-
cılar arasından; yen�l�kç� ve yaratıcı f�k�r gel�şt�rme düzey�yle, farklı ve özgün dokuma kumaş tasarlama 
yeteneğ� en başarılı olan 10 f�nal�st� seçecekt�r.

2-  Bu 10 f�nal�st; LC WAİKİKİ AKADEMİ desteğ� ve �şb�rl�ğ�yle; elyaf ve malzeme b�lg�s�, sezon eğ�l�mler�, tema 
oluşturma, dokuma kumaş tasarlama ve kumaş koleks�yonu hazırlama, ürün gel�şt�rme süreçler�n� kapsa-
yan b�r program eğ�t�m� alacaktır.

Bu yıl LC WAİKİKİ AKADEMİ eğ�t�m programı planlanan tar�hlerdek� 
Pandem� sürec�n�n şartlarına uygun olarak düzenlenecekt�r.

3-  F�nal�stler bu eğ�t�m�n ardından ATHİB tarafından bel�rlenen 10 farklı �şletmede, gel�şt�rd�kler� temalar 
doğrultusunda �şletme olanakları �le 4 adet yen� dokuma kumaş gel�şt�recek ve endüstr�yel üret�m aşama-
larında yer alarak �şletme deney�m� yaşanacaktır.
Bu yıl, endüstr�yel üret�m sürec� bel�rlenen tar�hlerdek� Pandem� şartlarına uygun olarak, sürec�n gerekler�-
ne göre ayrıca planlanacaktır.

4- F�nal jür�s�, f�nal�stler�n endüstr�yle üret�m sürec� �çer�s�nde temaları doğrultusunda gel�şt�rd�kler� 
dokuma kumaş tasarımlarını, yarışma kr�terler�ne uygun olarak değerlend�rerek puanlamalarını yapacaklardır.
10 f�nal�st ön jür�den aldıkları puanın %50’s�, f�nal jür�s�nden aldıkları puanın %50’s�n�n toplamının ortalama-
sı alınarak sıralanacak ve bu sıralama sonucuna göre 1.2.3. dereceler bel�rlenecekt�r.

BAŞVURU DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR?

► A3 boyutunda (1 veya gerek�yorsa en fazla 2) Sunum Paftası,
► A3 boyutun 4 adet kumaş paftası, (dokuma kumaş üret�m yöntemler� �le üret�lmem�ş ön ürün 
�çermeyen dosyalar değerlend�rmeye alınmayacaktır.)
► Her paftanın arkasında ve dosyasın ön kısmında en fazla 6 karakterden oluşan Rumuz* bulunmalıdır. 
Sunum paftaları üzer�nde rumuz dışında herhang� b�r �şaret veya bel�rley�c� herhang� b�r �z görülmes� 
durumunda başvuru yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
► Bu paftalar ve gerekl� olan d�ğer belgeler s�yah b�r proje çantası �çer�s�nde kapalı olarak tesl�m 
ed�lmel�d�r.

*(Rumuz: �sm�n�n açıklanmaması gereken durumlarda kullanılan, k�ş�n�n k�ml�ğ� �le �lg�l� herhang� b�r 
�şaret �çermeyen harf ve rakamlardan oluşan s�mge.)

*Her b�r yarışmacı b�r adet dosya �le yarışmaya başvurab�l�r.

Başvuru dosyasında yer alması gereken DİĞER BELGELER NELERDİR?

1- Başvuru Formu
Yarışmacıların, www.dokumayar�smas�.org web s�tes�nde yer alan “Yarışma Şartnames�”n� okuduktan 
sonra, “Onl�ne Başvuru Formu”nu eks�ks�z doldurmaları gerekmekted�r.

2- Özgeçm�ş
Tasarım alanındak� deney�mler� ve n�tel�kler� �le b�rl�kte kar�yer hedefler�n� anlatan fotoğraflı kısa özgeçm�ş.

D�ğer Belgeler:
Öğrenc� Kategor�s�nde başvuru yapacak olanlar öğrenc� belgeler�n� veya geç�c� mezun�yet belgeler�n� 
başvuru dosyasına eklemeler� gerekmekted�r.

JÜRİ KİMLERDEN OLUŞACAK?

Jür� üyeler�, ATHİB tarafından oluşturulacak olup, ATHİB zorunlu hallerde jür� üyeler�nde değ�ş�kl�k 
yapma hakkını saklı tutar. Jür� tarafından ver�len kararlar kes�n olup, �t�raz yolu kapalıdır. Katılımcılar 
bu hususu kabul etm�ş sayılırlar. Yarışmacılar, Jür�n�n kararlarında saygı gösterecekler�n�, yarışmaya 
katılmış olmakla beyan etm�ş olurlar.

Jür�, yarışmanın yararlılığı açısından gerekl� gördüğünde, her b�r kategor�dek� f�nal�st ve kazananların 
sayısını sunumların kal�tes� ve m�ktarına göre değ�şt�rme hakkına sah�pt�r. Jür� yaptığı değerlend�rme 
sonucunda başvuruları herhang� b�r dereceye layık görmemes� durumunda o dereceye a�t ödül ver�l-
meyeb�lecekt�r.

Yarışma jür�s� sektörde faal�yet gösteren alanında deney�m sah�b� f�rma tems�lc�ler�, profesyoneller ve 
akadem�syenlerden oluşturulacaktır. Ön eleme ve f�nal jür�s� bel�rlenen tar�hlerdek� Pandem� şartları 
göz önüne alınarak bel�rlenecekt�r.

Jür� Üyeler� başvuruların alınmasının ardından �nternet ve sosyal medya üzer�nden duyurulacaktır.

Başvurular HANGİ KRİTERLERE göre değerlend�r�lecek?

► Yarışmacının geleceğe �l�şk�n tahm�nlerde bulunan f�k�r ve tasarımlarıyla farklı, özgün,                             
yen� ve yaratıcı çözüm öner�ler� �çeren temasını etk�n b�r şek�lde �fade etme düzey�.

► Dokuma kumaş tasarımlarının özgünlük, yaratıcılık ve yen�l�kç�l�k düzey�

► Dokuma kumaş tasarımlarının yaratıcı ve yen�l�kç� çözümlerle fark yaratma düzey�

► Endüstr�yel olanaklarla üret�len ürünlerde kullanılan teknoloj�n�n yaratıcılığı gel�şt�rme ve                 
destekleme düzey�,

► Dokuma kumaş tasarımlarının yüksek talep görecek ürünler olma düzey�.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Yarışmaya katılanların;

►  Türk tekst�l ve moda çevres�nde tanınan b�r �s�m veya marka olmayıp, adına kayıtlı t�car� f�rması, markası 
olmaması ve t�car� sponsoru bulunmaması gerekmekted�r.

►  Jür� üyeler�n�n b�r yakını veya çalıştığı kurum, f�rma veya çalıştığı f�rmadan b�r� olmaması veya ortaklık 
�ç�nde olduğu b�r k�ş� olmaması (akadem�k jür� üyeler� �ç�n bu husus aranmamaktadır) gerekmekted�r.

►  Jür� çalışmalarının h�çb�r aşamasına katılmamış bulunması gerekmekted�r.

►  Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan b�r�n�n b�r�nc� dereceden
akrabası olmaması gerekmekted�r.

►  ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında daha önce 1.2.3. derece almış olanlar yarışmaya katılamaz-
lar.

►  Daha önce tasarım yarışmalarından herhang� b�r�nde dereceye g�rerek yurt dışı eğ�t�m ödülü kazanmış 
olan öğrenc�ler bu yarışmaya katılamazlar.

►  Yarışma şartnames�nde bel�rt�len tüm koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların başvu-
ruları kabul ed�lmez.

Taahhütname

►  Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kend�ne a�t özgün tasarımlar olduğunu, h�çb�r b�ç�mde 
daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış b�r tasarımdan 
yararlanılmadığını taahhüt etmes� gerekmekted�r.

►  www.dokumayar�smas�.org �nternet adres�nde yer alan Yarışma Şartnames�’n�n okunduktan 
sonra, taahhütnamen�n yarışmaya katılan k�ş� tarafından doldurulup �mzalanması gerekmekted�r.

DOSYALARIN TESLİMİ

► Yarışma sunum dosyaları en geç 01 Haz�ran 2020 günü mesa� b�t�m�ne kadar (Saat 17.30) Akden�z 
İhracatçı B�rl�kler� Genel Sekreterl�ğ� Sanay� Sektörler� Şubes� L�monluk Mah. 36. Cad. No.4 
Yen�şeh�r/MERSİN (Tel: 0 324 325 37 37) adres�nde olacak şek�lde elden, kargo veya posta �le 
gönder�lecekt�r. Eks�k doldurulan ve/veya postadak� gec�kme neden�yle son tesl�m tar�h�nden sonra 
ulaşan dosyalar değerlend�rmeye alınmayacaktır.

► Yarışmacılar, gönder�ler�n� web s�tes�nden ve/veya sosyal medya üzer�nden paylaşılacak kurye ş�rke-
t�ne Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması olarak gönderd�kler� takd�rde kargo masrafı ATHİB tarafından 
karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Dosyaları Son Tesl�m Tar�h� : 01 Eylül 2020 (Saat 17.30’a kadar)
Ön Jür� Değerlend�rmes� : 04 Eylül 2020
Kumaş Üret�m�ne Destek Veren F�rmalar İle Toplantı : 04 Eylül 2020 
F�nal Jür�s� ve Ödül Tören� Tar�h� : Daha sonra �lan ed�lecekt�r. 
F�nal�stler, dokumayar�smas�.org s�tes�nden �lan ed�lecekt�r.

Not: Takv�mde yer alan tar�hler, öngörülen takv�me göre bel�rlenm�ş olup, ATHİB söz konusu tar�hler-
de değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER NELERDİR ?

Para Ödüller�

B�r�nc�l�k ödülü : 25.000 TL
İk�nc�l�k ödülü : 20.000 TL
Üçüncülük ödülü : 15.000 TL

Yurt Dışı Eğ�t�m Ödülü

ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI’nda dereceye g�ren yarışmacılardan, 2008/2 Sayılı 
“Tasarım Desteğ� Hakkında Tebl�ğ” çerçeves�nde T�caret Bakanlığı tarafından yapılacak olan                   
değerlend�rme sonrasında Bakanlık tarafından uygun görülmes� hal�nde 2 (�k�) yıl süre �le Yurtdışında 
Eğ�t�m �mkânı ver�lecekt�r.

Bahse konu tebl�ğe https://t�caret.gov.tr/ adres�nden ulaşılab�lmekted�r.

Yurt Dışı Fuar Z�yaret�

10 f�nal�ste, ATHİB tarafından, Uluslararası Prem�ere V�s�on Tekst�l Fuarı’na katılma �mkanı ver�lecekt�r.       
Bu ödül f�nal�stler�n v�ze, ulaşım, konaklama (oda-kahvaltı), �aşe ve fuar g�r�ş b�let� bedeller�n�                
kapsamaktadır.
F�nal�stler�n v�ze alamayarak fuar z�yaret�ne katılamayacak olması hal�nde ATHİB sorumluluk kabul 
etmeyecekt�r.

Masaüstü Numune Dokuma Tezgahı

F�nale kalan 10 f�nal�st�n tamamına masaüstü numune dokuma tezgâhı hed�ye ed�lecekt�r.

DOSYALARIN GERİ VERİLMESİ KOŞULLARI NELERDİR?

►  F�nale seç�len 10 yarışmacıya a�t tasarımlar dışındak� tasarımlar Jür� değerlend�r�lmes�n�n ardından 
katılımcının taleb� hal�nde ger� ver�lecekt�r.

►  Dosyalar ve paftalar özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde olmayan nedenler-
den oluşacak hasarlardan dolayı ATHİB sorumlu olmayacaktır.

►  Katılımcılar yukarıdak� koşulları kabul etm�ş sayılırlar.
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ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI
ŞARTNAME

ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ� (ATHİB) tarafından yaratıcı, yen�l�kç� ve özgün 
tasarımlarıyla genç tasarımcıların desteklend�ğ� “dokuma kumaş” alanında düzenlenen b�r yarışmadır.

YARIŞMANIN AMACI NEDİR?

Akden�z Tekst�l Hammaddeler� İhracatçılar B�rl�ğ� (ATHIB) tarafından 9.su düzenlenecek olan yarışma-
nın amacı; tasarımcı adaylarını; b�lg� ve becer�y� ürüne dönüştüreb�lecekler� tasarım ve endüstr�yel 
üret�m �çeren süreçlerde deney�m kazandırmak, yen�l�kç� ve özgün tasarımları �le kend�ler�n� �fade 
etme şansı vermek, dokuma kumaş sektörü �le buluşturarak gel�ş�mler�n� desteklemek ve Türk tekst�l 
sektörünün geleceğ�ne katkıda bulunmaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

“ATHİB - 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”na; Ün�vers�teler�n Tekst�l Tasarımı, Tekst�l ve Moda Tasarımı, 
Moda ve Tekst�l Tasarımı, Tekst�l Mühend�sl�ğ� bölümler�nde okuyan Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olan 
L�sans öğrenc�ler� �le bu bölümlerden son 1 yıl �çer�s�nde mezun olanlar başvuru yapab�l�r. Ayrıca Ün�vers�te 
enst�tüler�n�n Tekst�l Tasarımı, Tekst�l ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekst�l Tasarımı, Tekst�l Mühend�sl�ğ� 
programlarında Yüksek L�sans, Sanatta Yeterl�k veya Doktora düzeyler�nde öğrenc� olanlar da katılab�l�r. 
(Yüksek L�sans, Sanatta Yeterl�k veya Doktora düzeyler�nde öğrenc� ancak beraber�nde akadem�k kadroda 
görevl� olanlar yarışmaya başvuru yapamaz.)

TEKNİK ŞARTLAR NELERDİR?

► Yarışmacılar es�nlend�kler� f�k�r veya es�n kaynaklarıyla bel�rled�kler� b�r TEMA doğrultusunda b�lg� 
toplama, anal�z etme, yorumlama düzeyler�n�; yaratıcı ve özgün tasarım süreçler�yle ürüne aktarma 
becer�ler�n� serg�led�kler� A3 boyutunda 1 veya gerek�yorsa en fazla 2 sunum paftası hazırlamalıdırlar.

► Bu sunum paftasında es�n kaynaklarına a�t görsel ve yazılı kaynaklar, üret�len ön ürünler�n tekn�k 
açıklamaları, kullanılan �pl�k, malzeme vb. �lg�l� b�lg�ler yer almalıdır. Yarışmacılar temaları doğrultu-
sunda gel�şt�rd�kler� özgün, yen�l�kç� ve yaratıcı f�k�rler�n� farklı materyal, �pl�k ve dokuma yöntemler�n� 
kullanarak �fade ett�kler� 4 adet dokuma kumaş ön ürün (protot�p kumaş) oluşturmalıdır.

► Bu ön ürünler�n (protot�p kumaşların) boyutları en az 20x20 cm. olmalıdır. Her b�r ön ürün (protot�p 
kumaş) sunum paftasından ayrı olan A3 boyutunda 4 ayrı pafta �le sunulmalıdır. Bu ön ürün paftaları 
ön ürünler�n kullanım alanı öner�ler�ne a�t g�yd�rme sunumlarının yer alacağı şek�lde düzenlenmel�d�r

YARIŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

1-   Jür� üyeler� sunum paftası ve 4 adet dokuma kumaş ön ürünüyle başvuru şartlarına uygun olan yarışma-
cılar arasından; yen�l�kç� ve yaratıcı f�k�r gel�şt�rme düzey�yle, farklı ve özgün dokuma kumaş tasarlama 
yeteneğ� en başarılı olan 10 f�nal�st� seçecekt�r.

2-  Bu 10 f�nal�st; LC WAİKİKİ AKADEMİ desteğ� ve �şb�rl�ğ�yle; elyaf ve malzeme b�lg�s�, sezon eğ�l�mler�, tema 
oluşturma, dokuma kumaş tasarlama ve kumaş koleks�yonu hazırlama, ürün gel�şt�rme süreçler�n� kapsa-
yan b�r program eğ�t�m� alacaktır.

Bu yıl LC WAİKİKİ AKADEMİ eğ�t�m programı planlanan tar�hlerdek� 
Pandem� sürec�n�n şartlarına uygun olarak düzenlenecekt�r.

3-  F�nal�stler bu eğ�t�m�n ardından ATHİB tarafından bel�rlenen 10 farklı �şletmede, gel�şt�rd�kler� temalar 
doğrultusunda �şletme olanakları �le 4 adet yen� dokuma kumaş gel�şt�recek ve endüstr�yel üret�m aşama-
larında yer alarak �şletme deney�m� yaşanacaktır.
Bu yıl, endüstr�yel üret�m sürec� bel�rlenen tar�hlerdek� Pandem� şartlarına uygun olarak, sürec�n gerekler�-
ne göre ayrıca planlanacaktır.

4- F�nal jür�s�, f�nal�stler�n endüstr�yle üret�m sürec� �çer�s�nde temaları doğrultusunda gel�şt�rd�kler� 
dokuma kumaş tasarımlarını, yarışma kr�terler�ne uygun olarak değerlend�rerek puanlamalarını yapacaklardır.
10 f�nal�st ön jür�den aldıkları puanın %50’s�, f�nal jür�s�nden aldıkları puanın %50’s�n�n toplamının ortalama-
sı alınarak sıralanacak ve bu sıralama sonucuna göre 1.2.3. dereceler bel�rlenecekt�r.

BAŞVURU DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR?

► A3 boyutunda (1 veya gerek�yorsa en fazla 2) Sunum Paftası,
► A3 boyutun 4 adet kumaş paftası, (dokuma kumaş üret�m yöntemler� �le üret�lmem�ş ön ürün 
�çermeyen dosyalar değerlend�rmeye alınmayacaktır.)
► Her paftanın arkasında ve dosyasın ön kısmında en fazla 6 karakterden oluşan Rumuz* bulunmalıdır. 
Sunum paftaları üzer�nde rumuz dışında herhang� b�r �şaret veya bel�rley�c� herhang� b�r �z görülmes� 
durumunda başvuru yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
► Bu paftalar ve gerekl� olan d�ğer belgeler s�yah b�r proje çantası �çer�s�nde kapalı olarak tesl�m 
ed�lmel�d�r.

*(Rumuz: �sm�n�n açıklanmaması gereken durumlarda kullanılan, k�ş�n�n k�ml�ğ� �le �lg�l� herhang� b�r 
�şaret �çermeyen harf ve rakamlardan oluşan s�mge.)

*Her b�r yarışmacı b�r adet dosya �le yarışmaya başvurab�l�r.

Başvuru dosyasında yer alması gereken DİĞER BELGELER NELERDİR?

1- Başvuru Formu
Yarışmacıların, www.dokumayar�smas�.org web s�tes�nde yer alan “Yarışma Şartnames�”n� okuduktan 
sonra, “Onl�ne Başvuru Formu”nu eks�ks�z doldurmaları gerekmekted�r.

2- Özgeçm�ş
Tasarım alanındak� deney�mler� ve n�tel�kler� �le b�rl�kte kar�yer hedefler�n� anlatan fotoğraflı kısa özgeçm�ş.

D�ğer Belgeler:
Öğrenc� Kategor�s�nde başvuru yapacak olanlar öğrenc� belgeler�n� veya geç�c� mezun�yet belgeler�n� 
başvuru dosyasına eklemeler� gerekmekted�r.

JÜRİ KİMLERDEN OLUŞACAK?

Jür� üyeler�, ATHİB tarafından oluşturulacak olup, ATHİB zorunlu hallerde jür� üyeler�nde değ�ş�kl�k 
yapma hakkını saklı tutar. Jür� tarafından ver�len kararlar kes�n olup, �t�raz yolu kapalıdır. Katılımcılar 
bu hususu kabul etm�ş sayılırlar. Yarışmacılar, Jür�n�n kararlarında saygı gösterecekler�n�, yarışmaya 
katılmış olmakla beyan etm�ş olurlar.

Jür�, yarışmanın yararlılığı açısından gerekl� gördüğünde, her b�r kategor�dek� f�nal�st ve kazananların 
sayısını sunumların kal�tes� ve m�ktarına göre değ�şt�rme hakkına sah�pt�r. Jür� yaptığı değerlend�rme 
sonucunda başvuruları herhang� b�r dereceye layık görmemes� durumunda o dereceye a�t ödül ver�l-
meyeb�lecekt�r.

Yarışma jür�s� sektörde faal�yet gösteren alanında deney�m sah�b� f�rma tems�lc�ler�, profesyoneller ve 
akadem�syenlerden oluşturulacaktır. Ön eleme ve f�nal jür�s� bel�rlenen tar�hlerdek� Pandem� şartları 
göz önüne alınarak bel�rlenecekt�r.

Jür� Üyeler� başvuruların alınmasının ardından �nternet ve sosyal medya üzer�nden duyurulacaktır.

Başvurular HANGİ KRİTERLERE göre değerlend�r�lecek?

► Yarışmacının geleceğe �l�şk�n tahm�nlerde bulunan f�k�r ve tasarımlarıyla farklı, özgün,                             
yen� ve yaratıcı çözüm öner�ler� �çeren temasını etk�n b�r şek�lde �fade etme düzey�.

► Dokuma kumaş tasarımlarının özgünlük, yaratıcılık ve yen�l�kç�l�k düzey�

► Dokuma kumaş tasarımlarının yaratıcı ve yen�l�kç� çözümlerle fark yaratma düzey�

► Endüstr�yel olanaklarla üret�len ürünlerde kullanılan teknoloj�n�n yaratıcılığı gel�şt�rme ve                 
destekleme düzey�,

► Dokuma kumaş tasarımlarının yüksek talep görecek ürünler olma düzey�.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Yarışmaya katılanların;

►  Türk tekst�l ve moda çevres�nde tanınan b�r �s�m veya marka olmayıp, adına kayıtlı t�car� f�rması, markası 
olmaması ve t�car� sponsoru bulunmaması gerekmekted�r.

►  Jür� üyeler�n�n b�r yakını veya çalıştığı kurum, f�rma veya çalıştığı f�rmadan b�r� olmaması veya ortaklık 
�ç�nde olduğu b�r k�ş� olmaması (akadem�k jür� üyeler� �ç�n bu husus aranmamaktadır) gerekmekted�r.

►  Jür� çalışmalarının h�çb�r aşamasına katılmamış bulunması gerekmekted�r.

►  Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan b�r�n�n b�r�nc� dereceden
akrabası olmaması gerekmekted�r.

►  ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında daha önce 1.2.3. derece almış olanlar yarışmaya katılamaz-
lar.

►  Daha önce tasarım yarışmalarından herhang� b�r�nde dereceye g�rerek yurt dışı eğ�t�m ödülü kazanmış 
olan öğrenc�ler bu yarışmaya katılamazlar.

►  Yarışma şartnames�nde bel�rt�len tüm koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların başvu-
ruları kabul ed�lmez.

Taahhütname

►  Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kend�ne a�t özgün tasarımlar olduğunu, h�çb�r b�ç�mde 
daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış b�r tasarımdan 
yararlanılmadığını taahhüt etmes� gerekmekted�r.

►  www.dokumayar�smas�.org �nternet adres�nde yer alan Yarışma Şartnames�’n�n okunduktan 
sonra, taahhütnamen�n yarışmaya katılan k�ş� tarafından doldurulup �mzalanması gerekmekted�r.

DOSYALARIN TESLİMİ

► Yarışma sunum dosyaları en geç 01 Haz�ran 2020 günü mesa� b�t�m�ne kadar (Saat 17.30) Akden�z 
İhracatçı B�rl�kler� Genel Sekreterl�ğ� Sanay� Sektörler� Şubes� L�monluk Mah. 36. Cad. No.4 
Yen�şeh�r/MERSİN (Tel: 0 324 325 37 37) adres�nde olacak şek�lde elden, kargo veya posta �le 
gönder�lecekt�r. Eks�k doldurulan ve/veya postadak� gec�kme neden�yle son tesl�m tar�h�nden sonra 
ulaşan dosyalar değerlend�rmeye alınmayacaktır.

► Yarışmacılar, gönder�ler�n� web s�tes�nden ve/veya sosyal medya üzer�nden paylaşılacak kurye ş�rke-
t�ne Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması olarak gönderd�kler� takd�rde kargo masrafı ATHİB tarafından 
karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Dosyaları Son Tesl�m Tar�h� : 01 Eylül 2020 (Saat 17.30’a kadar)
Ön Jür� Değerlend�rmes� : 04 Eylül 2020
Kumaş Üret�m�ne Destek Veren F�rmalar İle Toplantı : 04 Eylül 2020 
F�nal Jür�s� ve Ödül Tören� Tar�h� : Daha sonra �lan ed�lecekt�r. 
F�nal�stler, dokumayar�smas�.org s�tes�nden �lan ed�lecekt�r.

Not: Takv�mde yer alan tar�hler, öngörülen takv�me göre bel�rlenm�ş olup, ATHİB söz konusu tar�hler-
de değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER NELERDİR ?

Para Ödüller�

B�r�nc�l�k ödülü : 25.000 TL
İk�nc�l�k ödülü : 20.000 TL
Üçüncülük ödülü : 15.000 TL

Yurt Dışı Eğ�t�m Ödülü

ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI’nda dereceye g�ren yarışmacılardan, 2008/2 Sayılı 
“Tasarım Desteğ� Hakkında Tebl�ğ” çerçeves�nde T�caret Bakanlığı tarafından yapılacak olan                   
değerlend�rme sonrasında Bakanlık tarafından uygun görülmes� hal�nde 2 (�k�) yıl süre �le Yurtdışında 
Eğ�t�m �mkânı ver�lecekt�r.

Bahse konu tebl�ğe https://t�caret.gov.tr/ adres�nden ulaşılab�lmekted�r.

Yurt Dışı Fuar Z�yaret�

10 f�nal�ste, ATHİB tarafından, Uluslararası Prem�ere V�s�on Tekst�l Fuarı’na katılma �mkanı ver�lecekt�r.       
Bu ödül f�nal�stler�n v�ze, ulaşım, konaklama (oda-kahvaltı), �aşe ve fuar g�r�ş b�let� bedeller�n�                
kapsamaktadır.
F�nal�stler�n v�ze alamayarak fuar z�yaret�ne katılamayacak olması hal�nde ATHİB sorumluluk kabul 
etmeyecekt�r.

Masaüstü Numune Dokuma Tezgahı

F�nale kalan 10 f�nal�st�n tamamına masaüstü numune dokuma tezgâhı hed�ye ed�lecekt�r.

DOSYALARIN GERİ VERİLMESİ KOŞULLARI NELERDİR?

►  F�nale seç�len 10 yarışmacıya a�t tasarımlar dışındak� tasarımlar Jür� değerlend�r�lmes�n�n ardından 
katılımcının taleb� hal�nde ger� ver�lecekt�r.

►  Dosyalar ve paftalar özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde olmayan nedenler-
den oluşacak hasarlardan dolayı ATHİB sorumlu olmayacaktır.

►  Katılımcılar yukarıdak� koşulları kabul etm�ş sayılırlar.
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KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

►  F�nale kalan yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları tasarımların F�kr� Mülk�yet hakları �le her türlü tel�f 
/ marka ve l�sans haklarının tamamının b�zzat kend�ler�ne a�t bulunduğunu ve �şbu projeler�n�n yayınla-
ma ve çoğaltma, dah�l olmak üzere SÜRESİZ OLARAK h�çb�r koşul ve bedel talep etmeks�z�n ATHİB 
tarafından kullanılmasına muvafakat ett�ğ�n� peş�nen kabul, beyan ve taahhüt etm�şlerd�r.

►  Yarışmaya jakarlı üret�m yöntem� �le üret�lm�ş ön ürünlerle katılan yarışmacılar f�nal sunumu �ç�n 
�sten�len metrajda endüstr�yel üret�mler�n� kend�ler� yaparak bel�rt�len tar�he kadar ATHİB’e tesl�m 
etmekle yükümlüdürler. Armürlü üret�m yöntem� �le üret�lm�ş ön ürünlerle yarışmanın herhang� b�r 
kategor�s�ne katılan yarışmacıların endüstr�yel üret�mler� ATHİB tarafından gerçekleşt�r�lecekt�r.

►  Yarışma sonrası dereceye g�ren f�nal�stler ver�lecek ödüller dışında ATHİB’den h�çb�r talepte buluna-
mazlar.

►  B�r �şb�rl�ğ� kuruluşu tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhang� b�r kategor�s�nde b�r�nc� 
olarak ödül alan b�r tasarımcı, farklı b�r �ş b�rl�ğ� kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen b�r 
tasarım yarışmasında �k� yıl süres�nce derece elde etse dah�, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül ver�l-
meyecekt�r.

►  Herhang� b�r yerde yayınlanmış veya herhang� b�r k�ş� ya da kuruluşa a�t tasarımlar değerlend�rmeye 
alınmayacaktır.

►  Ayrıca her b�r katılımcı yarışmaya gönderd�ğ� çalışmaların kend�ler�ne a�t olduğunu, daha önce b�r 
başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve serg�lenmed�ğ�n�, h�çb�r b�ç�mde daha önce 
profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış b�r tasarımdan yararlanılma-
dığını, tasarımın kend�s�ne a�t ve tamamen özgün olduğunu; daha önce b�r başka yarışmaya katılmadı-
ğını ve t�car� anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak �ç�n gerekl� özell�kler� şartnamelere uygun 
b�ç�mde beyan ett�kler�n�, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Katılımcılar başvuru formlarını ATHİB’ e tesl�m etmeler� �le �şbu şartname’ de bel�rt�len tüm hususları 
kabul etm�ş olurlar.

►  Yarışmacıların �şbu taahhütler�ne aykırı haller�n tesp�t� ve bu tesp�t�n jür� üyeler�n�n çoğunluğu 
tarafından onaylanması hal�nde, söz konusu başvuru ve yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma 
kapsamından çıkarılacaktır. Eğer katılımcı ödül kazandı �se, kazanılan ödülle beraber bu tasarım �le 
yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller ATHİB Genel Sekreterl�ğ� 
tarafından ger� �sten�r. Aks� durumlarda hukuk� yollara başvurulacaktır. 3.k�ş�lerle yaşanacak hukuk� 
meselelerde yükümlü katılımcı olacaktır.

►  Ödül kazanan b�r başvurunun �ptal ed�lmes� hal�nde, söz konusu başvurunun yer�ne en çok oyu alan 
sıradak� tasarıma aynı ödül ve hakları dev�r ed�lecek ve yapılan değ�ş�kl�k yarışma �lanının yapıldığı 
WEB s�tes�nde duyurulacaktır.
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►  T�caret Bakanlığı tarafından yapılan değerlend�rme sonucunda, yurt dışına eğ�t�m almak üzere 
gönder�lecek tasarımcı �le ATHİB arasında yurt dışında alınacak eğ�t�me ve karşılıklı yükümlülüklere 
�l�şk�n b�r sözleşme akded�l�r. Söz konusu sözleşmede, eğ�t�m desteğ� ver�len tasarımcının;
a) Yurtdışında yapacağı öğren�m� başarı �le tamamladıktan sonra, 2 (�k�) yıl süre �le ATHİB tarafından 
talep ed�lmes� hal�nde moda, trend ve endüstr�yel tasarım konularında eğ�t�m ve danışmanlık h�zmet� 
vereceğ�,
b) ATHİB �zn� dışında eğ�t�m programını değ�şt�remeyeceğ�,
c) Eğ�t�m görmekte olduğu okuldan, ATHİB tarafından kabul ed�lmeyen b�r sebeple kend� �steğ� �le 
ayrılamayacağı,
d) Geçerl� mazeret� olmaksızın, eğ�t�m programını en geç 2 (�k�) yılda tamamlamadığı hallerde, bu 
Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yararlandırılan destekler�n, 6183 sayılı Kanun hükümler� 
çerçeves�nde ger� ödenmes�n� taahhüt edeceğ�,
e) (d) bend� kapsamında ver�len taahhütlere karşılık olarak Şahs� kef�l vesa�r b�r tem�nat göstereceğ�, 
g�b� hususlara yer ver�l�r.

►  Yurt dışı eğ�t�me gönder�len tasarımcının, söz konusu eğ�t�m programının tamamlanmasını mütea-
k�ben en geç 3 (üç) ay �çer�s�nde anılan yurt dışı eğ�t�m�n tamamlandığını göster�r sert�f�ka, d�ploma vb. 
belgen�n aslını veya Noter onaylı örneğ�n� Bakanlığa �let�lmek üzere Akden�z İhracatçı B�rl�kler� Genel 
Sekreterl�ğ�’ne �braz etmes� gerekmekted�r.

►  Yarışmayı kazanan yarışmacılar, Yurtdışı seyahatler�nde ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan 
yükümlülüklere uyacaklarına, tüm şahs� kaza ve benzer� s�gortaları yaptıracaklarına, hal tutum ve 
davranışlarından şahsen sorumlu olacaklarına, �şbu hükme aykırılık hal�nde doğacak sa�r madd� ve 
manev� zararlardan ötürü ATHİB’�n sorumlu tutulamayacağına �l�şk�n taahhütname �mzalayacaklar-
dır.

►  Yarışmaya başvuran herkes �şbu şartname ve ek�nde bel�rt�len koşulları kabul etm�ş sayılırlar.

          İMZA

          (Adı-Soyadı)

Not: Şartnamen�n her sayfasının okunarak ayrı ayrı �mzalanması gerekmekted�r.



KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

►  F�nale kalan yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları tasarımların F�kr� Mülk�yet hakları �le her türlü tel�f 
/ marka ve l�sans haklarının tamamının b�zzat kend�ler�ne a�t bulunduğunu ve �şbu projeler�n�n yayınla-
ma ve çoğaltma, dah�l olmak üzere SÜRESİZ OLARAK h�çb�r koşul ve bedel talep etmeks�z�n ATHİB 
tarafından kullanılmasına muvafakat ett�ğ�n� peş�nen kabul, beyan ve taahhüt etm�şlerd�r.

►  Yarışmaya jakarlı üret�m yöntem� �le üret�lm�ş ön ürünlerle katılan yarışmacılar f�nal sunumu �ç�n 
�sten�len metrajda endüstr�yel üret�mler�n� kend�ler� yaparak bel�rt�len tar�he kadar ATHİB’e tesl�m 
etmekle yükümlüdürler. Armürlü üret�m yöntem� �le üret�lm�ş ön ürünlerle yarışmanın herhang� b�r 
kategor�s�ne katılan yarışmacıların endüstr�yel üret�mler� ATHİB tarafından gerçekleşt�r�lecekt�r.
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►  Ayrıca her b�r katılımcı yarışmaya gönderd�ğ� çalışmaların kend�ler�ne a�t olduğunu, daha önce b�r 
başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve serg�lenmed�ğ�n�, h�çb�r b�ç�mde daha önce 
profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış b�r tasarımdan yararlanılma-
dığını, tasarımın kend�s�ne a�t ve tamamen özgün olduğunu; daha önce b�r başka yarışmaya katılmadı-
ğını ve t�car� anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak �ç�n gerekl� özell�kler� şartnamelere uygun 
b�ç�mde beyan ett�kler�n�, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Katılımcılar başvuru formlarını ATHİB’ e tesl�m etmeler� �le �şbu şartname’ de bel�rt�len tüm hususları 
kabul etm�ş olurlar.

►  Yarışmacıların �şbu taahhütler�ne aykırı haller�n tesp�t� ve bu tesp�t�n jür� üyeler�n�n çoğunluğu 
tarafından onaylanması hal�nde, söz konusu başvuru ve yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma 
kapsamından çıkarılacaktır. Eğer katılımcı ödül kazandı �se, kazanılan ödülle beraber bu tasarım �le 
yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller ATHİB Genel Sekreterl�ğ� 
tarafından ger� �sten�r. Aks� durumlarda hukuk� yollara başvurulacaktır. 3.k�ş�lerle yaşanacak hukuk� 
meselelerde yükümlü katılımcı olacaktır.

►  Ödül kazanan b�r başvurunun �ptal ed�lmes� hal�nde, söz konusu başvurunun yer�ne en çok oyu alan 
sıradak� tasarıma aynı ödül ve hakları dev�r ed�lecek ve yapılan değ�ş�kl�k yarışma �lanının yapıldığı 
WEB s�tes�nde duyurulacaktır.
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